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PRIMÁRNÍ VZOREK – KREV 
 

Albumin (ALB) 
ALP (Alkalická fosfatáza) 
ALT  (Alaninaminotransferáza) 
Amyláza (AMY) 
ASLO (Antistreptolysin O) 
AST (Aspartátaminotransferáza) 
Bilirubin celkový (BIL) 
Bilirubin přímý (BIL př) 
Celková bílkovina (CB) 
CK celková (kreatinkináza) 
CK-MB mass 

CRP (C-reaktivní protein) 
Draslík – Kalium (K) 
Etanol (ETOH) 
Fosfor anorganický (P) 
Glukóza (Glu) 
Glykovaný hemoglobin (HbA1C) 
GGT (gamaglutamyltransferáza) 
Hořčík (Mg) 
Chloridy (Cl) 
Cholesterol celkový (Chol) 
Cholesterol – HDL 

Cholesterol  - LDL 

IgA (Imunoglobulin A) 
IgG (Imunoglobulin G) 
IgM (Imunoglobulin M) 
Kreatinin (KRE) 
Odhad GF (CKD-EPI) 
Kyselina močová (KM) 
Laktát 
LD (laktátdehydrogenáza) 
Lipáza 

Myoglobin (MYO) 
Natriuretický peptid (BNP) 
Osmolalita séra (OSM) 
Prealbumin 

Prokalcitonin 

RF (revmatoidní faktor): 
Sedimentace erytrocytů FW 

Sodík - Natrium (Na) 
Triacylglyceroly – TGL 

Troponin I 
Urea 

Vápník (Ca) 

 
Thyroidální diagnostika 
 

TSH 

T3 celkový 

T4 celkový 

T4 free (volný) – FT4 

anti - Tg  (protilátky proti tyreoglobulinu) 
anti - TPO  (protilátky proti mikrosomům) 

 
 
 
 
 

 
Tumorové markery 
 

CEA 

CA 125 

CA 15- 3 

CA 19- 9 

HE4:  (index ROMA) 
PSA 

PSA free (volný)  FPSA 

SCC 

α-FETOPROTEIN  (AFP) 
β2-mikroglobulin  (B2MG) 
 

Diagnostika anémie 
 

Ferritin 

Foláty 

Holotranskobalamin (Aktivní B12) 
Vitamín B12 

TIBC – celková vazebná kapacita železa 

Transferin 

Železo (Fe) 
Saturace transferinu železem (TfS) 
 

Reprodukční endokrinologie 
 

FSH 

LH 

Prolaktin 

Progesteron 

HCG 

Testosteron 

 
Lékové hladiny 
 

Digoxin 
Carbamazepin 
Kyselina valproová 
Lithium (Li) 
Vancomycin 
Gentamicin 

 
Ostatní 
 

C-peptid 
Homocystein 
Parathormon   (PTH) 

 
SOUBORY PRO KREV 
 

ABR (Acidobazická rovnováha) 
Clearence kreatininu (CLEA) 
Elektroforéza bílkovin (elektroforéza – nativní)  
Lipoforéza (LPF)  zahrnuje analyty 
Lipidové spektrum (LP) 
Glykemická křivka oGTT (orální glukózový 
toleranční test) 
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PRIMÁRNÍ VZOREK – MOČ: 

 
Albumin v moči 
Celková bílkovina v moči 
Proteinurie – PCR (protein kreatinine ratio) 
       – ACR (albumin kreatinine ratio) 
Amyláza v moči 
Draslík v moči 
Fosfor v moči 
Glukóza v moči 
Hořčík v moči 
Chloridy v moči 
Kreatinin v moči 
Kyselina močová v moči 
Osmolalita moče 
Sodík v moči 
Urea  v moči 
Vápník  v moči 

 
 

PRIMÁRNÍ VZOREK – JINÝ BIOLOGICKÝ 
MATERIÁL 

 
SOUBORY PRO JINÝ BIOLOGICKÝ MATERIÁL: 
 

Likvor 
Tekutitna- punktát 
Stolice – okultní krváčení (OK) 
Stolice –  pH, mikroskopické vyšetření - vlákna, 
tuky, přítomnost dalších příměsí (leu, ery, paraziti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOUBORY PRO MOČ 
 

ELFO bílkovin v moči (elektroforéza – nativní) 
Moč před a po transfuzi 
Chemické vyšetření moče  
Sediment moče 
Chemické vyšetření moče – diagnostické proužky 
Diaphan 
Moč-toxikologie  
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Primární vzorek: KREV vzorek: MOČ 

 
 

► Albumin (ALB): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá    (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno    
Vliv polohy při odběru (odběr vleže), stresové hladovění, patologická obezita, alkoholismus, kouření, 
gravidita. 
Transport:  při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: odběrová media: oxalát draselný, fluorid sodný 

  jiná: CMPF v krvi (u pac s ren. selháním), hormonální antikoncepce,    
  plazmaexpandery 

 
Stabilita v séru: při lab.teplotě teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  7 dní    //   v lednici (4-8°C) 3 dny                   
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 27,0 – 33,0 g/l 

 6 t – 1 rok 30,0 – 43,0  

 1 - 100 let 35,0 – 53,0  

 

 

► ALP (Alkalická fosfatáza): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá   (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno 

Vliv: gravidita III trimestr, vliv zvýšeného kostního metabolismu v dětství (viz. ref. rozmezí) 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: - 
 

Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)   8 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                           
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 1,2 – 6,3 μkat/l 

 6 t – 1 rok 1,40 – 8,0  

 1 - 10 let 1,12 – 6,2  

 10 – 15 let 1,35 – 7,5  

 15 – 100 let 0,66 – 2,2  

 

 

► ALT  (Alaninaminotransferáza): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno  
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Stanovení ovlivňuje věk, hmotnost, fyz. zátěž, požití alkoholu, 
hladovění, obezita. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod po odběru 

Interference: lipémie, (výrazná ikterie) 
  jiná: trombolýza 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 2 dny    //   v lednici (4-8°C) 7 dnů                           
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Dostupnost vyšetření: denně 

 

Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 0,10 – 0,73 μkat/l 

 6 t – 1 rok 0,10 – 0,85  

 1 – 15 let 0,10 – 0,60  

 15 – 100 let 0,1 – 0,80  

 

 

► Amyláza (AMY): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr:  Pozor na kontaminaci slinami a potem!! 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference:  odběrová media: EDTA, citrát, oxalát 
  jiná: IgG nad 50 g/l 
  (výrazná hemolýza a lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 7 dnů    //   v lednici (4-8°C) delší skladování  
Dostupnost vyšetření: denně 

 

Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 - 100 let 0,42 - 1,92 μkat/l 

 
 

► ASLO (Antistreptolysin O): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 

 
Odběr: ráno nalačno  
Stanovení ovlivňují beta lipoproteiny, věk, falešně pozit. výsledky u některých monoklonálních gamapatií. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru. 
Interference:  lipémie 
 

Stabilita v séru: lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 - 100 let < 200 IU/ml 

 
 

► AST (Aspartátaminotransferáza): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno  
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Stanovení ovlivňuje věk, hmotnost, fyz. zátěž, svalové trauma. 
 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference:  hemolýza, lipémie, (výrazná ikterie) 
  jiné: trombolýza 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 3 dny    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                        
Dostupnost vyšetření: denně 

 
 



Nemocnice Boskovice 
s. r. o. 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ  
BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE 

SEZNAM VYŠETŘENÍ 
BIOCHEMIE 

 

Verze: 03 Změna:  0 Účinnost od:  15.8. 2019 Strana č./stran   5/46 

 

 Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 0,38 – 1,21 μkat/l 

 6 t – 1 rok 0,27 – 0,97  

 1 – 15 let 0,10 – 0,63  

 15 – 100 let 0,10 – 0,72  

 
 

► Bilirubin celkový (BIL): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: zkumavku chránit před světlem! nestabilní analyt. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod po odběru. 
Interference: léky: Levodopa, Fenazopyridin¨ 
  (výrazná lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci, v temnu) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 5 dnů            
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 - 1 den 0,0 – 38,0 μmol/l 

 1 - 2 dny 0,0 – 85,0  

 2 – 4 dny 0,0 – 171,0  

 4 dny – 1 rok 0,0 – 29,0  

 1 – 100 let  2,0 – 17,0  

 
 

► Bilirubin přímý (BIL př): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: zkumavku chránit před světlem! nestabilní analyt. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod po odběru. 
Interference: hemolýza, (výrazná lipémie) 
           ostatní: Imunoglobulin G, výrazně zvýšená CB. 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci, v temnu) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 5 dnů            
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 - 100 let 0,0 – 5,0 μmol/l 

 
 

► Celková bílkovina (CB): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: zabránit venostáze!   
Stanovení ovlivňuje zatažení paže při odběru, fyzická zátěž, vysokoproteinová dieta, psych. stres, 
těhotenství, hydratace organismu. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod. po odběru 

Interference:  léky: dextran 
  ( výrazná ikterie a lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod.    //   v lednici (4-8°C) 3 dny                           
Dostupnost: vyšetření: denně 
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 Věk      (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 - 6 týdnů 40,0 – 68,0 g/l 

 6 t - 1 rok 50,0 – 71,0  

 1 - 15 let 58,0 – 77,0  

 15 - 100 let 65,0 – 85,0  

 
 

► CK celková (kreatinkináza): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno nalačno  
Fyzická zátěž je nevhodná, neodebírat po chirurg. výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích.  
Stanovení ovlivňuje svalová námaha, věk, pohlaví, množství svalové hmoty, alkoholismus, hypokalémie, 
chladový stres, psychický stres. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. po odběru 

Interference: hemolýza, (výrazná ikterie a lipémie) 

   
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 2dny    //   v lednici (4-8°C) 1 týden             
Dostupnost vyšetření: denně 

 

Věk Referenční meze Jednotky 

M+Ž 0 – 6 týdnů 1,26 – 6,66 μkat/l 

 6 t – 1 rok 0,17 – 2,44  

 1 – 15 let 0,2 – 2,27  

M 15 – 30 let 0,2 – 3,8  

 30 – 40 let 0,2 – 2,85  

 40 – 50 let 0,2 – 3,6  

 50 – 60 let 0,2 – 4,3  

 60 – 100 let 0,2 – 2,6  

Ž 15 – 30 let 0,2 – 2,5  

 30 – 40 let 0,2 – 2,2  

 40 – 50 let 0,2 – 3,1  

 50 – 60 let 0,2 – 2,9  

 60 – 100 let 0,2 – 1,9  

 
 

► CK-MB mass: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: bez speciální přípravy pacienta 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod po odběru 

Interference: (výrazná hemolýza) 
 

Stabilita v séru  :  při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 12 hod.    //   v lednici (4-8°C) 3 dny                      
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk Referenční meze Jednotky 

 0 - 100 let 0 - 3,6 μg/l 
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► CRP (C-reaktivní protein): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno.  Při monitorování antibiotické terapie opakujte odběr po 12 - 24 hod. 
Stanovení ovlivňuje tělesná zátěž, dieta, poloha při odběru, věk, kouření, těhotenství, nadmořská výška. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: lipémie   
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  24 hod    //   v lednici (4-8°C) 1 týden                     
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk Referenční meze Jednotky 

 0 - 100 let 0 - 5,0 mg/l 

 
 

► Draslík – Kalium (K): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: vhodný je ráno nalačno. Nepoužívat velmi tenkou jehlu, krev nasávat šetrně, 
zabránit hemolýze!! Vzorek je nutno zpracovat do 1 hod po odběru.  
Při odběru více zkumavek odebírat před zkumavkou s K-EDTA  (Sardstedt-červená)  
– riziko kontaminace draslíkem z aditiva !! 
Stanovení ovlivňují zatažení paže při odběru, věk, cirkadiánní rytmy, tělesná námaha. 
Pozor na zavedené infuze!! 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 1 hod po odběru, (centrifugovat do 1-2 hod) 
Interference:  hemolýza !!, , trombocytóza,   
  léky: železo 
  aditiva: benzakonium, azid 

 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní   
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 4,7 – 7,5 mmol/l 

 6 t - 1 rok 4,0 – 6,2  

 1 – 15 let 3,6 – 5,9  

 15 - 100 let 3,8 - 5,0  

 

 

► Etanol (ETOH): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá  nebo // Sarstedt – bílá bez aditiva 
 

Odběr: dezinfekce kůže prostředkem, který neobsahuje alkohol. Odebrat plnou zkumavku!  Uchovávat v 
dobře uzavřené zkumavce – zabránění odpaření etanolu!!! 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru. 
Interference: vzácně gamapatie, výrazně zvýšené hladiny laktátu a LD 

 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) bezodkladné zpracování,  //  v lednici (4-8°C) 3 dny 

 (pevně uzavřené). 
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk Referenční meze Jednotky 

 0 - 100 let 0,0 - 0,03 (0,0 – 0,7) promile  (mmol/l) 

 horní mez je dána citlivostí metody (tzn, že nejnižší měřitelná hodnota je 0,03 promile) 

 Přepočet na promile alkoholu: 21,7 mmol/l  = 1 promile = 1g čistého alkoholu v 1 litru krve 
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► Fosfor anorganický (P): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 

Odběr: ráno nalačno!  
Stanovení ovlivňuje cirkadiánní rytmus, poloha při odběru, věk, dieta s omezením bílkovin, chronický 
alkoholismus, těhotenství 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, zpracování do 1 hod po odběru. 
Interference:  trombocytóza, manitol 
            (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 4 dny    //   v lednici (4-8°C) 7 dnů                           
Dostupnost vyšetření: denně 
 

Věk Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 1,36 - 2,58 mmol/l 

 6 t - 1 rok 1,29 - 2,26  

 1 - 15 let 1,16 - 1,90  

 15 - 100 let 0,65 - 1,61  

 

 

► Glukóza (Glu): 

kapilární krev:  zkumavka se systémovým roztokem EKF 
                                         Po odběru kapilární krve nutné důkladné promíchání vzorku!!! 

sérum: srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: vyšetření ovlivňuje alkohol, dieta, hematokrit. Pozor na zavedené infuze !! 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, urychlený transport do laboratoře do 1 hod. 
Interference:  lipémie 

  léky: metronidazol, pralidoxim jodidu (PAM)- reaktivátor acetylcholinesterázy 
  jiné:alkohol,  dieta, hematokrit (u kapilární) 
 
Stabilita v séru: centrifugovat do 2 hod! 
                         při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod    //   v lednici (4-8°C) 3 dny                        
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk Referenční meze Jednotky 

na lačno M+Ž  0 – 6 týdnů 1,7 – 4,2 mmol/l 

   6 t – 15 let 3,3 – 5,4  

   15 - 100 let 3,9 – 5,6  

 těhotné  <5.1  

Náhodná glykémie M+Ž  <11,0  

 

 

► Glykovaný hemoglobin (HbA1C): 

Plná nesrážlivá krev // Sarstedt – červená (plast s protisrážlivou úpravou EDTA) 
 
Odběr: Bez speciální přípravy pacienta. 
Výsledek ovlivňují alkoholismus, závislost na opiátech, otrava olovem, anemizace  
(vysoký obrat Hb) 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: přítomnost některých abnormálních typů Hb, (fetální Hb – nad 10%) 
 

Stabilita: při lab. teplotě (20-25°C) 3 dny    //   v lednici (4-8°C) 7 dnů   Nezamrazovat !!                           
Dostupnost vyšetření: příjem denně, vyšetření dle počtu vzorků (2x-3x týdně) 
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 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

sledování kompenzace diabetu  
dospělí,  negravidní 

 
  

mmol/mol 

                                 20 – 42      Referenční interval  

   43 – 53      Kompenzovaný diabetes  

   > 53           Dekompenzovaný diabetes  

Diagnóza diabetu   

   < 38           Diabetes nepřítomen  

   38 - 48       Hraniční hodnoty  

   > 48           Diagnóza diabetu  

 
  

► GGT (gamaglutamyltransferáza): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno s minimální dobou lačnění 8 hod.  
Stanovení ovlivňuje cholestáza, alkoholismus, těhotenství, obezita, snížení tělesné aktivity, vegetariánství. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod. 
Interference: additiva: oxalát, fluorid draselný 
  (výrazná hemolýza a lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 7 dní    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                      
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk Referenční meze Jednotky 

M+Ž  0 – 6 týdnů 0,37 – 3,0 μkat/l 

  6 t – 1 rok 0,1 – 1,04  

  1 – 15 let 0,1 – 0,39  

M  15 – 100 let 0,14 – 0,84  

Ž  15 – 100 let 0,14 – 0,68  

 
 

► Hořčík (Mg): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: zabránit venostáze, hemolýze.  
Stanovení ovlivňuje těhotenství, menopauza, menstruace, alkohol, vegetariánství, tělesné cvičení. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 30min. 
Interference:  hemolýza 

aditiva: EDTA 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  1 týden    //   v lednici (4-8°C) 1 týden                    
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 0,7 – 1,15 mmol/l 

 6 t – 1 rok 0,7 – 1,0  

 1 – 15 let 0,8 – 1,0  

 15 – 100 let 0,7 – 1,0  
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► Chloridy (Cl): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: stanovení ovlivňuje dehydratace, tělesné cvičení, zavedené infúze. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: aditiva: salicyláty, azid, bromidy a jodidy 

 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 7 dní    //   v lednici (4-8°C)  7 dní                           
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 96 – 116 mmol/l 

 6 t – 1 rok 95 – 115  

 1 – 15 let 95 – 110  

 15 – 100 let 97 – 108  

 
 
 

► Cholesterol celkový (Chol): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr:  nalačno – 10 - 12 hod. Před odběrem vynechat alkohol na 2-3 dny a 24 hod před odběrem nejíst 
potraviny s vysokým obsahem cukrů a volných tuků. 
Stanovení ovlivňuje pohlaví, věk, dieta, menstruační cyklus, těhotenství 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  ikterie -nekonjugovaný bilirubin, (výrazná lipémie) 
  aditiva: oxalát draselný, fluorid sodný 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod   //   v lednici (4-8°C) 5-7 dní                        
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 0,3 – 4,3 mmol/l 

 6 t – 1 rok 2,6 – 4,2  

 1 – 15 let 2,6 – 4,8  

 15 – 100 let 3,1 – 5,2  

              Dle doporučení ČSKB ČLS JEP a České spol. pro aterosklerózu:   2,9 – 5,00 

 
 
 

► Cholesterol – HDL: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno, nejlépe 12 hod. Před odběrem nekouřit.  
Stanovení ovlivňuje pohlaví, věk, dieta, menstruační cyklus, fyzická zátěž, alkohol. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  jiné: vzácně někt. gamapatie (IgM) 
  (výrazná lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                        
Dostupnost vyšetření: denně 
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 Věk Referenční meze Jednotky 

M+Ž  0 – 15 let 1,0 – 1,8 mmol/l 

M  15 – 100 let 1,1 – 2,1  

Ž  15 – 100 let 1,3 – 2,3  

              Dle doporučení ČSKB ČLS JEP a České spol. pro aterosklerózu:   M: 1,0 – 2,1 
                                                                                 Ž: 1,2 – 2,7 

 

 

► Cholesterol  - LDL: 

 
Stanovení výpočtem z hodnot celk. CHOL, HDL-chol. a TGL 
Dostupnost: denně 

 

Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 0 – 3,0 mmol/l 

                 Dle doporučení ČSKB ČLS JEP a České spol. pro aterosklerózu:   1,2 – 3,0  

 
 

► IgA (Imunoglobulin A): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno 
Stanovení ovlivňuje tělesné cvičení před odběrem. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  lipémie 

  jiné: monoklonální gamapatie 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                         
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

  0 – 1 měs. neprokazatelné g/l 

  1 – 4 měs. 0,05 – 0,50  

  4 – 7 měs. 0,08 – 0,80  

  7 měs. – 1 rok 0,30 – 1,40  

  1 – 3 roky 0,30 – 1,20  

  3 – 6 let 0,40 – 1,80  

  6 – 10 let 0,60 – 2,20  

  10 – 13 let 0,70 – 2,30  

  13 – 100 let 0,70 – 4,00  

 
 

► IgG (Imunoglobulin G): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno 
Stanovení ovlivňuje tělesné cvičení před odběrem. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  lipémie 

  jiné: monoklonální gamapatie 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                        
Dostupnost vyšetření: denně 
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Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 1 měs. 7,0 – 16,0 g/l 

 1 – 4 měs. 2,5 – 7,5  

 4 – 7 měs. 1,8 – 8,0  

 7 měs. – 1 rok 3,0 – 10,0  

 1 – 3 roky 3,5 – 10,0  

 2 – 6 let 5,0 – 13,0  

 6 – 10 let 6,0 – 13,0  

 10 – 14 let 7,0 – 14,0  

 13 – 100 let 7,0 – 16,0  
 

 

► IgM (Imunoglobulin M): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 

Odběr: nalačno 
Stanovení ovlivňuje tělesné cvičení před odběrem. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  lipémie 

  jiné: monoklonální gamapatie 
 

Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                        
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

  0 – 1 měs. 0,10 – 0,30 g/l 

  1 – 4 měs. 0,10 – 0,70  

  4 – 7 měs. 0,20 – 1,00  

  7 měs. – 1 rok 0,30 – 1,00  

  1 – 3 roky 0,40 – 1,40  

  3 – 6 let 0,40 – 1,80  

  6 – 10 let 0,40 – 1,60  

  10 – 14 let 0,40 – 1,50  

  14 – 100 let 0,40 – 2,30  

 

 

► Kreatinin (KRE): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, dieta, věk, pohlaví, cirkadiánní rytmus. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  ikterie 

  jiné: ketony, monoklonální protilátky, protein, dextran 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                        
Dostupnost vyšetření: denně 
 

Věk Referenční meze Jednotky 

 M+Ž  0 – 6 týdnů 12,0 – 48,0 μmol/l 

   6 t – 1 rok 21,0 – 55,0  

   1 – 15 roky 27,0 – 88,0  

 M  15 – 100 let 44,0 – 110,0  

 Ž  15 – 100 let 44,0 – 104,0  
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► Odhad GF (CKD-EPI): 

KRE v séru, výpočet: odhad GFR dle rovnice CKD - EPI 
srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 

Odběr: viz Kreatinin (KRE) 
Omezení: zkreslené u dětí, těhotných, pacientů v těžkém stupni CHRI a imobilních pacientů. 
 

Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 (dop. National Kidney Foundation) stupeň postižení: ml/s/1,73m2 
 15 – 100 let  1.     >1,5  

   2.     1 – 1,49  

   3.     0,5 – 0,99  

   4.     0,25 – 0,49  

   5.     <0,25  

 
 

► Kyselina močová (KM): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno, po tělesném klidu.  
Stanovení ovlivňuje věk, alkohol, dieta (puriny), cytostatika, tělesná zátěž, slunění, kouření, stresové stavy. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  xantin, formaldehyd 

 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 3 dny   //   v lednici (4-8°C) 3-5 dní                       
Dostupnost vyšetření: denně 

 

Věk Referenční meze Jednotky 

 M+Ž  0 – 6 týdnů 143 – 340 μmol/l 

   6 t – 1 rok 120 – 340  

   1 – 15 let 140 – 340  

 M  15 – 100 let 220 – 420  

 Ž  15 – 100 let 140 – 340  

 
 

► Laktát: 

nesrážlivá krev // Sarstedt – zelená (citrát) 
 
Odběr: Při odběru nepoužívat kompresi manžetou!! Pokud je manžeta použita, odebrat krev až 2 minuty 
po uvolnění. Odběr žilní nebo arteriální krve. Zabránit hemolýze!! 
Zpracování do 15 min po odběru!! Stanovení ruší fyzická zátěž, dlouhodobé hladovění. 
Transport: nejlépe v chladu (4-8°C), příjem do 15 min 

Interference:   aditiva: heparin 

  léky: Intravenózní injekce epinefrinu, glukózy, bikarbonátu nebo jiné infuze, 
které modifikují acidobazickou rovnováhu 

  (výrazná ikterie a lipémie) 
 
Stabilita v plazmě: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 2 hod  //   v lednici (4-8°C) 1 den                      
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

  0 – 100 let 0,4 – 2,0 mmol/l 
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► LD (laktátdehydrogenáza): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno. Zabránit hemolýze!  
Stanovení ruší fyzická zátěž, zatažení paže při odběru, psychický stres, alkoholismus, těhotenství. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod. 
Interference:   hemolýza 

             léky: dopamin 
             jiné: trombocytóza 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  3 dny    //   v lednici neskladovat !!                           
Dostupnost vyšetření: denně 

 

Věk Referenční meze Jednotky 

 M+Ž  4 – 20 dnů 3,80 – 10,0 μkat/l 

   20 dnů – 2 roky 3,10 – 7,50  

   2 – 15 let 2,0 – 5,0  

 M  15 – 100 let 1,42 – 3,79  

 Ž  15 – 100 let 1,35 – 3,91  

 
 

► Lipáza 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno 
Stanovení ovlivňuje renální insuficience, opiáty. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod. 
Interference:  aditiva: EDTA, oxalát draselný, fluorid sodný a citrát 
  jiné: gamapatie 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dnů                      
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

  0 – 100 let 1,22 – 6,55 μkat/l 

 
 

► Myoglobin (MYO): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno 
Stanovení ovlivňuje nadměrná tělesná zátěž, i.m. injekce, úrazy, stres. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod 

Interference:  vysoké hodnoty RF 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                        
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

  0 – 100 let 0 – 70 g/l 
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► Natriuretický peptid (BNP): 

nesrážlivá krev // Sarstedt – červená 
 
Odběr: Indikaci musí provádět kardiolog. Vyšetření je pro pacienta hrazeno 1x za půl roku. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod 

Interference:  aditiva: heparin, citrát sodný, fluorid sodný 

 jiné: vysoké hodnoty RF, imunoglobulinů, heterofilní protilátky, léky – antidiabetika (GLP-1, 
Glifloziny) 

 (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita v plazmě: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod    //   v lednici (4-8°C) 1 den                      
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

bez akutní symptomatologie (chronické selhání)  

  cut off = 100 pg/ml 

s akutní symptomatologií (akutní selhání)  

vylučovací hodnota <100 pg/ml 

potvrzující hodnota >400  

"šedá zóna" 100 - 400  

 
 

► Osmolalita séra (OSM): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: stanovení ovlivňuje těhotenství, glykémie, chronická renální insuficience. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 3 hod. 
Interference:   methanol, ethanol, ethylenglykol 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  4 hod    //   v lednici (4-8°C) 2 dny.  Nezamrazovat ! 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk  (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let 275 – 295 mmol/kg 

 
 
 

► Prealbumin: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno.    
Vliv polohy při odběru, stresové hladovění, patologická obezita, hormonální antikoncepce, alkoholismus, 
kouření, gravidita. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: lipémie   
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                           
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk   (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let 0,20 – 0,40 g/l 
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► Prokalcitonin: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená 
 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: heterofilní protilátky 
  (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita v plazmě: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod    //   v lednici (4-8°C) 2 dny                    
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let 0,0 – 0,5 ng/ml 

 
 

► RF (revmatoidní faktor): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno nalačno.    
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference:  lipémie 

 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                           
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let 0 – 40 IU/ml 

 
 
 

► Sedimentace erytrocytů FW: 

Plná krev // Sarstedt - fialová (dlouhá zkumavka) 
 
Odběr: Krev dokonale promíchat a co nejdříve vložit do sedimentačního stojanu, dodržení správného 
objemu – krev musí být po rysku!! 
Vliv menstruace, těhotenství, anemie, makrocytóza, polyglobulie (včetně vysokého hematokritu u 
novorozenců), abnormity erytrocytů, hyperlipoproteinémie. 
 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 15 min po odběru 

Interference: léky: orální kontraceptiva, protizánětlivé léky, dextrany 

 
Dostupnost: denně 

 

Věk Referenční meze Jednotky 

M  0 – 100 let 2 – 10 za 1 hod arb.j 

Ž  0 – 100 let 3 – 21 za 1 hod  

 
 
 
 
 
 
 
 



Nemocnice Boskovice 
s. r. o. 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ  
BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE 

SEZNAM VYŠETŘENÍ 
BIOCHEMIE 

 

Verze: 03 Změna:  0 Účinnost od:  15.8. 2019 Strana č./stran   17/46 

 

 

► Sodík - Natrium (Na): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová)  
 
Odběr: stanovení ovlivňuje těhotenství, menstruace, věk, nedostatek tekutin, požití alkoholu, tělesná zátěž, 
dieta s vysokým obsahem natria. Pozor na zavedené infuze! 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  aditiva: citrát,thiopental, etylénglykol, azid, benzalkonium 

 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 7 dní    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                           
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 135 – 146 mmol/l 

 6 t – 15 let 135 – 146  

 15 – 100 let 137 – 146  

 
 

► Triacylglyceroly – TGL: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno, nejlépe 12-14 hod 
Ovlivňuje věk, pohlaví, dieta, alkohol, koření, stresové stavy, tělesná inaktivita. 
Jedno stanovení není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  iktérie 

            aditiva: glycerol 
            léky: kyselina askorbová, glukokortikoidy, estrogeny, perorální antikoncepce 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod   //   v lednici (4-8°C) 7 dnů                           
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 6 týdnů 0,5 – 1,18 mmol/l 

 6 t – 1 rok 0,5 – 2,22  

 1 – 15 let 1,0 – 1,64  

 15 -100  let 0,68 – 1,70  

             Dle doporučení CSKB ČLS JEP a České spol.pro aterosklerózu:   0,45 – 1,70 

 
 
 

► Troponin I: 

nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová (srážlivá krev // Sarstedt – hnědá) 
 
Odběr: stanovení ovlivňuje renální insuficience, čerstvě proběhlá CMP 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 1 hod. 
Interference:  aditiva: azid 

  jiné: heterofilní protilátky 
  (výrazná hemolýza) 
 
Stabilita v séru / plazmě:  při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 6 hod    //   v lednici (4-8°C) 2 dny        
Dostupnost: vyšetření: denně 
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 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let cut-off  0,045 μg/l 

klinická interpretacekk  < 0,045 negativní nález  

  0,045 – 0,1 
pozitivní nález pro poškození 
myokardu („šedá zóna“) 

 

  0,1 – 0,6 
vysoce suspektní infarkt 
myokardu 

 

  0,6 – 1,5 akutní infarkt myokardu  

  > 1,5 
jednoznačný IM – rozsáhlé 
poškození myokardu 

 

 
 

► Urea: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: stanovení ovlivňuje proteinová dieta, věk, tělesné cvičení, dehydratace, hladovění, kouření, acidóza. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod. 
Interference:  amonné ionty 
  (výrazná lipémie) 
 

Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 3-5 dnů   //   v lednici (4-8°C) 1 týden                    
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

M+Ž  0 – 6 týdnů 1,7 – 5,0 mmol/l 

  6 t – 1 rok 1,4 – 5,4  

  1 – 15 let 1,8 -6,7  

M  15 – 100 let 2,8 – 8,0  

Ž  15 – 100 let 2,0 -6,7  

 
 
 

► Vápník (Ca): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nutno zabránit venostáze (pouze krátké zatažení paže, necvičit). 
Stanovení ovlivňuje těhotenství, menopauza, hladovění, alkoholismus, pozdní oddělení séra. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod. 
Interference:   aditiva: EDTA, oxalát, citrát 
  jiné: gadolinium, 
  (výrazná lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod    //   v lednici (4-8°C) 1 den                        
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 1 týden 1,80 -2,80 μmol/l 

 1 t – 2 roky 2,00 – 2,90  

 2 – 100 let 2,00 – 2,75  
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    Thyroidální diagnostika: 

 

► TSH 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: vzhledem k cirkadiánním rytmům odebírejte krev vždy ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod    //   v lednici (4-8°C) 1 týden                      
Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 0,35 – 3,74 µlU/ml 

 
 

► T3 CELKOVÝ 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá 
 
Odběr: ráno, nalačno, ovlivňuje těhotenství 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky 
  (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod.    //   v lednici (4-8°C) 2 dny 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 0,60 – 2,79 nmol/l 

 
 

► T4 CELKOVÝ 

  srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno, nalačno, ovlivňuje těhotenství 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky 
  (výrazná lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  7 dnů    //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 
 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

M   0 – 100 let 
Ž    0 – 100 let 

58 – 156 
62 - 179 

nmol/l 

 
 

► T4 FREE (VOLNÝ)      FT4 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno, ovlivňuje těhotenství 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky, protilátky proti štítné žláze, azid sodný 
  (výrazná hemolýza a ikterie) 
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Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod   //   v lednici (4-8°C) 14 dnů 

Dostupnost: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 9,8 – 18,8 pmol/l 

 

 

► anti - Tg  (protilátky proti tyreoglobulinu)   

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno, ovlivňuje těhotenství 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  hemolýza, ( výrazná ikterie) 

heterofilní protilátky,  
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod.   //   v lednici (4-8°C) 2 dny 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let < 60 IU/ml 

 
 

► anti - TPO  (protilátky proti mikrosomům)    

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno, 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky 

  (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hodin    //   v lednici (4-8°C) 2 dny 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let < 60 IU/ml 

 

 

    Tumorové markery: 

 

► CEA 

  srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 24 hod   //   v lednici (4-8°C) týden 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let < 5,0 ng/ml 
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► CA 125 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: ovlivňuje pohlaví, těhotenství, heterofilní protilátky, pleurální nebo peritoneální výpotek 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod.   //   v lednici (4-8°C) 5 dnů 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let < 35 U/ml 

 
 

► CA 15- 3   

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: stanovení ovlivňuje těhotenství, laktace, cirkadiální rytmy, heterofilní protilátky 

  jiné: azid 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod.   //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let < 35 U/ml 

 
 

► CA 19- 9   

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: lipémie 

stanovení ovlivňuje těhotenství, laktace, cirkadiální rytmy, heterofilní protilátky, stopová  
  kontaminace slinami vede k falešně zvýšeným hodnotám 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod.   //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let < 37 U/ml 

 
 

► HE4 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá  
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky, renální insuficience 
 

Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 1 den   //   v lednici (4-8°C) 4 dny 

Dostupnost: denně 
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► ROMA index HE4 
Výpočet z hodnot CA 125 a HE4,  nutné uvést údaj o menopause!! 

 

 Věk (Ž) Referenční meze Jednotky 

HE 4 
reprodukční věk 

 
0 – 70 

 
pmol/l 

v menopause 0 – 140  

ROMA index    (vypočtená hodnota) 

reprodukční věk 
 

0 – 7,39 
 

% 

v menopause 0 – 25,29  

 
 

► PSA 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: stanovení ovlivňuje rektální vyšetření, katetrizace, věk, tělesná zátěž, heterofilní protilátky
  jiné: azid 
 

Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  bezodkladná analýza   //   v lednici (4-8°C) 8 hodin 

Dostupnost: denně 

 
Referenční meze viz dále FPSA: 
 

► PSA FREE (VOLNÝ)      FPSA 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky,   jiné: azid 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  bezodkladné zpracování   //   v lednici (4-8°C) 8 hodin 

Dostupnost: denně 
 

 Věk – dospělí muži Referenční meze Jednotky 

PSA 0 – 4,0 ng/ml 

Free PSA 0 – 0,5 ng/ml 

poměr FPSA/PSA   
vypočtená hodnota 25 – 100 % 

 
 

► SCC 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá  
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: kontaminace z pokožky, heterofilní protilátky, 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  bezodkladné zpracování   //   v lednici (4-8°C) 1 den 

Dostupnost: v sérii ( uchované zamražením), cca 1x za 14 dní  

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 0 – 1,5 ng/ml 
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► α-FETOPROTEIN    (AFP) 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky,  

 jiné: azid 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod   //   v lednici (4-8°C) 1 týden 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let < 8,0 ng/ml 

 
 

► β2-mikroglobulin   (B2MG) 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr:  ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: lipémie 
   heterofilní protilátky, renální insuficience  

jiné: azid 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  24 hod   //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

(v séru) 0 – 2,5 mg/l 

 

 

 

    Diagnostika anémie: 

   

► Ferritin 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky 
   jiné: azid 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod   //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

M+Ž  1 měsíc 25 – 400 ng/ml 

  1 – 2 měsíce 20  - 430  

  2 – 6 měsíců 50 – 200  

  6 m – 15 let 7 – 142  

M  15 – 100 let 30 – 300  

Ž  reprodukční věk 11 – 160  

Ž  v menopause 12 – 263  
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► Foláty 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: Stanovení ovlivňuje světlo – NESTABILNÍ !!!  Po odběru dodat ihned do laboratoře. 
Vzorky od pacientů s poškozením nebo selháním ledvin (včetně dialyzovaných pacientů) mohou vykazovat 
různé stupně falešně snížených hodnot. Z toho důvodu se při vyhodnoceni nedostatku folátů u pacientů  
s poškozením nebo selháním ledvin doporučuje hodnoty vyhodnotit v kontextu se všemi klinickými a 
laboratorními výsledky. 

  Další interference: hemolýza, heterofilní protilátky, zvýšená celková bílkovina a albumin, 
                     léky: Metotrexát, Leukovorin, Chlorpromazin, Cimetidin;  

                                 jiné: azid 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  bezodkladné zpracování   //   v lednici (4-8°C) 8 hodin 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 3,1 – 17,5 ng/ml 

 
 

► HOLOTRANSCOBALAMIN……Aktivní B12 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky,  

zvýšená celková bílkovina  > 100 g/l, revmatoidní faktor  > 70 IU/ml;  
jiné: azid 

 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)   16 hod.   //   v lednici (4-8°C) 3 dny 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let 25 – 165 pmol/l 

 
 

► Vitamín B12 - celkový 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno, stanovení ovlivňuje světlo, těhotenství, věk, dieta, rasa, 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky, protilátky proti vnitřnímu faktoru, 
  jiné: azid 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  24 hod.   //   v lednici (4-8°C) 2 dny 

Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let 208 – 963,5 pg/ml 
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► TIBC – celková vazebná kapacita železa: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: v ranních hodinách vzhledem k cirkadiánnímu rytmu, vliv pohlaví, věku, těhotenství. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: hemolýza, (výrazná lipémie) 
  aditiva: EDTA 
  léky: dextran (14 dní po posledním podání); jiné: síran železnatý 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  6 hod    //   v lednici (4-8°C) 1 týden 

Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let  44,8 – 80,6 μmol l 

 
 

► Transferin: 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: nalačno,  
stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, těhotenství, obezita, perorální kontraceptiva, nadmořská výška. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  lipémie 

 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  24 hod    //   v lednici (4-8°C) 1 týden                    
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 2,3 – 4,3 g/l 

 
 

► Železo (Fe): 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 

 
Odběr: v ranních hodinách vzhledem k cirkadiánnímu rytmu.  Zabránit hemolýze!!  
vliv pohlaví, věku, těhotenství. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 1 hod. 
Interference: hemolýza 

aditiva: oxalát, citrát, EDTA, NaF 
jiné: preparáty s Fe – hodnoty zvýšené několik týdnů 

 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 6 hod   //   v lednici (4-8°C) 7 dnů                           
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

M+Ž 
 
 
M 
Ž 

 0 – 6 týdnů 
 6 t – 1 rok 
 1 – 15 let 
 15 – 100 let 
 15 – 100 let 

11,0 – 36,0 
6,0 – 28,0 
 4,0 – 24,0 
 7,2 – 29,0 
 6,6 – 28,0 

μmol/l 
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► Saturace transferinu železem (TfS): 

Transferin v séru, Železo v séru, výpočet: 
srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová,) 
 
Odběr, transport, interference, stabilita v séru: viz vyšetření: Železo, Transferin 
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

15 – 100 let 16 - 45 % 

(L.Thomas, Clinical lab diagnost. 1998) 

 

 

 

 

 

 

    Reprodukční endokrinologie: 

 

► FSH    

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno, ovlivňuje věk, pohlaví, těhotenství 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky, revmatoidní faktor >500 IU/ml 
   jiné: azid 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  24 hod.   //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

Ž folikulární fáze 2,3 – 12,6  

 
maximum ve střední části 
cyklu 

5,2 – 17,5  

 luteální fáze 1,7 – 9,5 mlU/ml 

 
postmenopauzální 
postmenopauzální s terapií 

12,7 – 132,2 
 

5,9 – 72,8 
 

M  0,7 – 10,8  

 
 
 

► LH    

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky, zvýšená celková bílkovina, 
  jiné: azid 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  24 hod.  //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 
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 Věk  Referenční meze Jednotky 

Ž folikulární fáze 1,9 – 12,8  

 ovulační vrchol 22,8 – 76,1  

 luteální fáze 0,6 – 13,5 mlU/ml 

 
postmenopauzální 
postmenopauzální 
s terapií 

8,6 – 61,8 
1,1 – 52,4  

M  1,2 – 10,6  

 
 

► Prolaktin   

  srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: ráno, nalačno, vliv pohlaví, věku, těhotenství, fyzická zátěž, kouření, dieta 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky 

  jiné: azid 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)   24 hod.  //   v lednici (4-8°C) 7 dnů 

Dostupnost: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

Ž netěhotné 
těhotné 
po menopauze 

2,2 – 30,3 
8,1 – 347,6 
0,7 – 31,5 

ng/ml 

M  2,5 – 17,4  

 
 

► Progesteron      

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá  
 
Odběr: ráno, nalačno, stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, těhotenství, fyzická zátěž, kouření, dieta 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky, azid 
  ( výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 

Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod.  //   v lednici (4-8°C) 48 hod. 
Dostupnost: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

Ž folikulární fáze 0 – 1,4  

 luteální fáze 3,34 – 25,56  

 postmenopauzální 0 – 0,73 ng/ml 

Ž (gravidní) I.  trimestr 11,22 – 90,0  

 II. trimestr 25,55 – 89,4  

 III.trimestr 48,4 – 422,5  

M  0,28 – 1,22  

 

►HCG    

   srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 

Odběr: nalačno, stanovení ovlivňuje pohlaví, těhotenství, menopauza 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference: - 
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Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  24 hod   //   v lednici (4-8°C) 1 týden                    
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

 (M+Ž) 
 

 1 – 15 let 0 – 5,0 mlU/ml 

v těhotenství 0.2 – 1 týden 
1 – 2 týdny 
2 – 3 týdny 
3 – 4 týdny 
4 – 5 týd. 
5 – 6 týd. 
6 – 8 týd. 
2 – 3 měs. 

5 – 50 
50 – 500 

100 – 5000 
500 – 10000 
1000 – 50000 

10000 – 100000 
15000 – 200000 
10000 – 10000 

mlU/ml 

 
 

►Testosteron    

  srážlivá krev // Sarstedt – hnědá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová) 
 
Odběr: nalačno, stanovení ovlivňuje pohlaví, věk – viz referenční meze  
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod. 
Interference: heterofilní protilátky,  

  léky: nandrolon dekanoát, , 11-hydroxytestosteron, 11 keto-testosteron, biotin 
  (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)   48 hod   //   v lednici (4-8°C) 7 dní                   
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk  
Referenční meze 

Jednotky 
M Ž 

0 – 12 r. 
13 – 15 r. 
16 – 20 r. 
21 – 50 r. 
51 – 90 r. 

0,20 – 6,14 
0,30 – 27,80 
4,10 – 32,90 
5,70 – 26,10 
3,00 – 37,40 

0,20 – 0,70 
0,30 – 1,40 
0,60 – 1,75 
0,40 – 2,10 
0,25 – 1,70 

nmol/l 

 
Podrobná pediatrická tabulka referenčních rozmezí: 

Tannerova stupnice  Referenční hodnoty  
(nmol/l) 

Věk  Referenční hodnoty  
(nmol/l) 

Muži: 

1. stadium dle Tannera   < 0,24–1,75 2–10    < 0,24–0,90 

2. stadium dle Tannera  < 0,24–7,50 11     < 0,24–11,85 

3. stadium dle Tannera  0,35–26,23 12     < 0,24–19,52 

4. stadium dle Tannera  2,35–26,77 13         0,32–19,53 

5. stadium dle Tannera  2,36–32,70 14         0,81–25,76 

  15         5,00–29,20 

  16–20         4,10–32,92 

Ženy: 

1. stadium dle Tannera   < 0,24–2,47 2–10     < 0,24–3,76 

2. stadium dle Tannera  < 0,24–1,66 11–15   < 0,24–1,68 

3. stadium dle Tannera  < 0,24–1,30 16–20   0,61–1,75 

4. stadium dle Tannera  < 0,24–1,61   

5. stadium dle Tannera  0,41–2,10   
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    Lékové hladiny: 

 

►Digoxin 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá  
 
Odběr: odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C,  příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky 

   léky:Spironolakton, kanrenon nebo některé kortikosteroidy mohou způsobit snížení výsledků 
U pacientů, kterým je podáván kanrenoát draselný nebo některé  kortikosteroidy intravenózní infuzí, je 
nutno odebírat krev na stanovení dioxinu před začátkem infuze. 
  jiné: azid 
  (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod   //   v lednici (4-8°C) 48 hod. 
Dostupnost: denně 

 

 Věk  Referenční meze Jednotky 

M+Ž              terapeutická hladina 1 – 2,6 nmol/l 

                    děti 1 – 3,46  

                      toxická hladina >3,08  

 

   

► Carbamazepin 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C,  příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky,   
   jiné: azid 
   (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod   //   v lednici (4-8°C) 48 hod. 
Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 4 – 12 µg/ml 

 
 

► Kyselina valproová     

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C,  příjem do 4 hod. 
Interference: heterofilní protilátky, iktérie 

  jiné: azid 
  (výrazná hemolýza a lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)   8 hod.  //   v lednici (4-8°C) 48 hod. 
Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 50 - 100 µg/ml 
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► Lithium (Li) 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá 
 
Odběr: za 10 -12 hod po poslední dávce lithia. Stanovení ovlivňuje renální insuficience. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 2 hod. 
Interference:  hemolýza 

  aditiva: litný heparin 
  jiné: hypo- nebo hypernatrémie 
 
Stabilita v séru: při lab.teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)   24 hod    //   v lednici (4-8°C) 7 dní                  
Dostupnost: příjem denně, vyšetření dle počtu vzorků 1x týdně (nebo dle domluvy) 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let 0,3 – 1,3 mmol/l 

 
    

► Vancomycin 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr:  
Transport: při teplotě 18 - 28°C,  příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky, 
   jiné: azid 
   (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod  //   v lednici (4-8°C) 48 hod. 
Dostupnost: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let: 
                            vrchol.hladina 
                            bazální hl. 

 
20  - 40 
5 – 10 

µg/ml 

 
    

► Gentamicin 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 
Odběr: odběr pro bazální hladinu před aplikací, pro vrcholovou hladinu 1 hod po aplikaci. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C,  příjem do 4 hod. 
Interference:  ikterie, heterofilní protilátky 
   jiné: azid 
   (výrazná hemolýza a lipémie) 
 
Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod  //   v lednici (4-8°C) 48 hod. 
Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let: 
                             vrchol.hladina 
                             bazální hl. 

 
5  - 10 

<2 
µg/ml 
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    Ostatní: 

 

► C-peptid   

  srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá  
 

Odběr:  nalačno nebo 1 hod. po jídle 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  heterofilní protilátky, imunoglobuliny 

  léky: biotin; 
  jiné: azid;    (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
 

Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  8 hod.  //   v lednici (4-8°C) 24 hod. 
Dostupnost: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 – 100 let nediabetici 
DM II : bazálně 
         1 hod po jídle 
DM I: bazálně 
         1 hod po jídle 
„šedá zóna“: bazálně 
1 hod po jídle 

258 – 1717,9 
> 500 
> 800 
< 200 
< 300 

 
200 – 500 

bez vzestupu 

pmol/l 

 
 

► Homocystein 

srážlivá krev // Sarstedt – hnědá, bílá (nesrážlivá krev // Sarstedt – oranžová, červená) 
 

Odběr: ráno, nalačno, vliv pohlaví, věku, těhotenství, fyzická zátěž, kouření, dieta 

Při monitorování hladiny je nutno používat stejný odběrový systém (srážlivá nebo nesrážlivá krev) 
Transport: !!   Po odebrání dodat ihned do laboratoře, nejlépe v chladu (4-8°C) – nestabilní. 
Interference:  heterofilní protilátky 
  léky:methotrexát, theofylin, kys. nikotinová, L-dopa, biotin, S-adenosyl-methionin, oxid dusný 
  jiné: azid;    (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
   

Stabilita:  při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  bezodkladné zpracování  //   v lednici (4-8°C) 48 hod. 
Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

M 6,26 – 15,01 µmol/l 

Ž 4,6 – 12,44  

 

►Parathormon   (PTH) 

   srážlivá krev // Sarstedt – hnědá  
 
Odběr: nalačno, samostatná zkumavka!!  
Stanovení ovlivňuje renální insuficience: u pacientů z těžkou renální insuficiencí a u dialyzovaných 
pacientů je nutno interpretovat opatrně v souladu s ostatními parametry. 
Transport: Po odebrání dodat ihned do laboratoře, nejlépe v chladu (4-8°C) – nestabilní. 
Interference: heterofilní protilátky 
  léky: biotin;       jiné: (výrazná hemolýza, ikterie a lipémie) 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci)  2 hod   //  v lednici (4-8°C) 8 hod                      
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 – 100 let 1,96 – 9,33 pmol/l 
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Soubory pro KREV 

 
►► ABR (Acidobazická rovnováha)  - zahrnuje následující soubory analytů: 

 
 

Kapilární: Venózní: Arteriální: 

* základní soubor 
* základní soubor + ionty 
* vše – celý soubor 

* základní soubor 
* základní soubor + ionty 
* vše – celý soubor 

* základní soubor 
* základní soubor + ionty 
* vše – celý soubor 

kapilární krev: 
kapilára s heparinem 

plná krev: 
Sarstedt– oranžová (Blood gas) 

plná krev: 
Sarstedt– oranžová (Blood gas) 

 

Analyty:      
* základní soubor:  pH, pCO2, pO2, saturace Hgb, akt. bikarbonáty, stand.bikarbonáty, base excess, 
                                    base excess stand. 
 

* základní soubor + ionty:  pH, pCO2, pO2, saturace Hgb, akt. bikarbonáty, stand.bikarbonáty,  
                                                   base excess, base excess stand.,   Na, K, Cl, Ca ioniz. 
 

* vše – celý soubor:  pH, pCO2, pO2, saturace Hgb, akt. bikarbonáty, stand.bikarbonáty, base excess,  
                                       base excess stand., Na, K, Cl, Ca ioniz.,  

             anion gap, anion gap s Kaliem,  Hgb celk., methemoglobin–frakce, 
             karbonylhemoglobin–frakce, deoxyhemoglobin–frakce, oxyhemoglobin–frakce 

 
Odběr: u pacienta v klidu nebo po půlhodinovém odpočinku, vsedě.  
Anaerobní odběr - odebraná krev nesmí obsahovat bublinky!!   Krev po odběru nutno promíchat!  
Při kapilárním odběru kapiláru uzavřít na obou koncích – drátek ponechat uvnitř.  
Při venózním nebo arteriálním odběru do zkumavky Blood gas nezalamovat táhlo!!!! 
Analyzovat do 15 minut!! 
Stanovení ovlivňuje přebytek heparinu, místo a technika odběru, kontakt se vzduchem.  
Interference: leukocytóza a trombocytóza. 
Transport: Vzorek je třeba okamžitě po odběru dopravit do laboratoře, transport při teplotě 2 – 6 °C během 
přepravy nesmí dojít ke zmrznutí vzorku. 
(Pro samostatné vyšetření karbonylhemoglobinu a methemoglobinu není nutno vzorek transportovat v chladu). 

 
Dostupnost vyšetření: denně 
 
 
 

MĚŘENÉ parametry ABR                                Věk  Referenční meze Jednotky 

  pH              artérie / kapilára M+Ž 0 – 6 týdnů 7,33 – 7,49  

  6 t – 1 rok 7,34 – 7,46  

  1 – 100 let 7,36 – 7,44  

                                       véna  1 – 100 let 7,32 – 7,42  

  pCO2          artérie / kapilára M+Ž 0 – 6 týdnů 3,56 – 5,37 kPa 

  6 t – 1 rok 3,51 – 5,48  

  1 – 15 let 4,80 – 6,14  

 M 15 – 100 let 4,80 – 6,40  

 Ž 15 – 100 let 4,40 – 5,73  

                                      véna M +Ž 15 – 100 let 5,45 – 6,78  

  pO2             artérie / kapilára M+Ž 0 – 6 týdnů 8,0 – 10,1 kPa 

  6 t – 100 let 10,4 – 14,3  

                                       véna  6 t – 100 let 2,70 – 5,30  

  Sodné ionty M+Ž 0 – 6 týdnů 135 – 146 mmol/l 

  6 t – 15 let 135 – 146  

  15 – 100 let 137 – 146  
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 Draselné ionty M+Ž 0 – 6 týdnů 4,7 – 7,5 mmol/l 

  6 t – 1 rok 4,0 – 6,2  

  1 – 15 let 3,6 – 5,9  

  15 - 100 let 3,8 - 5,0  

 Ionty ionizovaného vápníku M+Ž 0 – 6 týdnů 1,00 – 1,50 mmol/l 

  6 t – 1 rok 0,95 – 1,50  

  1 – 15 let 1,22 – 1,37  

  15 – 100 let 1,13 – 1,32  

 Chloridové ionty M+Ž 0 – 6 týdnů 96 – 116 mmol/l 

  6 t – 1 rok 95 – 115  

  1 – 15 let 95 – 110  

  15 – 100 let 97 – 108  

 VYPOČÍTANÉ parametry ABR                      Věk  Referenční meze Jednotky 

 Akt.bikarbonáty HCO3
-     [AB] M+Ž 0 – 6 týdnů 7,2 – 23,6 mmol/l 

  6 t – 1 rok 19,0 – 24,0  

  1 – 100 let 22,0 – 26,0  

  Stand.bikarbonáty           [SB] M+Ž 0 – 6 týdnů 20 – 24 mmol/l 

  6 t – 1 rok 20 – 23  

  1 – 100 let 22 – 26  

  Base Excess  aktivní       [BE] 
  Base Excess standard.  [BES] 

M+Ž 0 – 6 týdnů   -10,0 až +0,2 mmol/l 

 6 t – 1 rok -6,6 až +0,2  

  1 – 100 let -2,0 až +2,0  

  Saturace  O2               [SAHB] M+Ž 0 – 6 týdnů 0,40 – 0,90 rel.díl 

  6 t – 1 rok 0,92 – 0,98  

  1 – 100 let 0,94 – 0,99  

  Anion gap M+Ž  0 – 100 let 12,0 – 16,0 mmol/l 

  Anion gap s kaliem M+Ž  0 – 100 let 16,0 – 20,0 mmol/l 

  Hemoglobin celkový M+Ž  0 – 1 týden 135,0 – 205,0 g/l 

   1 – 2 týdny 125,0 – 205,0  

   2 – 4 týdny 117,0 – 190,0  

   4t – 6 měsíců 95,0 – 140,0  

   6 měs. – 2 roky 105,0 – 135,0  

   2 – 6 let 115,0 – 135,0  

   6 – 12 let 115,0 – 155,0  

   12 – 15 let 120,0 – 160,0  

 M  15 – 18 let 130,0 – 160,0  

   18 – 100 let 135,0 – 174,0  

 Ž  15 – 18 let 120,0 – 160,0  

   18 – 100 let 116,0 – 163,0  

  frakce methemoglobinu M+Ž  0 – 100 let 0,2 – 0,6 % 

  frakce karbonylhemoglobinu M+Ž  0 – 100 let 0,0 – 0,8 % 

  frakce deoxyhemoglobinu M+Ž  0 – 100 let neuváděny % 

  frakce oxyhemoglobinu M+Ž  0 – 100 let 94,0 – 99,0 % 
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►► Clearence kreatininu (CLEA)  - zahrnuje analyty: 
 

KRE v séru, Kre v moči, výpočet Filtrace a Resorpce 
2 ml srážl. krve // Sarstedt – hnědá 
10 ml moče // sklo nebo plast bez úpravy 
Uvést celkové množství nasbírané moče 
 
Odběr - krev: Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, dieta, věk, pohlaví, cirkadiánní rytmus. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  ketony, monoklonální protilátky 

 
Odběr -  moč: 
stanovení ve sbírané moči (24 hod). Sběr do lahví bez konz. přísad. 
Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem  bílkovin nebo větší fyzická zátěž, dehydratace. 
Nasbíranou moč dobře promíchejte, přesně změřte celý objem (uvést do žádanky), pak z toho sběru 
odeberte vzorek. Moč skladujte v chladu. 
 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po ukončení sběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, diuretika,   
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

  (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

Filtrace (GF) 1,3 – 3,0 ml/s 

Resorpce (TR) 0,983 – 0,995  

 
 
 
 
 
 

►► Elektroforéza bílkovin (elektroforéza – nativní)  - zahrnuje analyty: 

 
Albumin, A1 – globulin, A2 – globulin, Beta – globulin, Gama – globulin 
5 ml srážlivé krve // Sarstedt – hnědá 
 
Odběr: ráno nalačno. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod. po odběru. 
Interference: hemolýza, lipémie. 
 
Stabilita v séru: při lab. teplotě (20-25°C) (po centrifugaci) 8 hod    //   v lednici (4-8°C) 1 týden                   
Dostupnost vyšetření: příjem denně, vyšetření dle počtu vzorků (1x až 2x týdně) 

 

  (M+Ž)           0 - 100 let Referenční meze Jednotky 

     Albumin 0,59 - 0,74 relat. číslo 

     A1-globulin 0,01 - 0,03  

     A2-globulin 0,07 - 0,12  

     Beta-globulin 0,07 - 0,15  

     Gama-globulin 0,07 - 0,15  

* Případná přítomnost zóny, která by mohla svědčit pro monoklonální syntézu, či jiné abnormality 
  jsou  uvedeny v komentáři k elektroforéze. 
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►► Lipoforéza (LPF)   - zahrnuje analyty: 
 

Alfa- lipoprotein, pre Beta-lipoprotein, Beta-lipoprotein, chylomikrony, lipoprotein (a) 
2 ml srážlivé krve // Sarstedt – hnědá 
 
Odběr:  nalačno -nejlépe 12 hod. Před odběrem vynechat alkohol na 2-3 dny a 24 hod před odběrem nejíst 
potraviny s vysokým obsahem cukrů a volných tuků. 
Stanovení ovlivňuje pohlaví, věk, dieta, menstruační cyklus. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:   

 
Dostupnost vyšetření: příjem denně, vyšetření dle počtu vzorků (1x až 2x měsíčně) 
 

  (M+Ž)           0 - 100 let Referenční meze Jednotky  

     Alfa-lipoprotein >1 arb. j.   -3 až +3 

     preBeta-lipoprotein 0 arb. j.   -3 až +3 

     Beta-lipoprotein 0 arb. j.   -3 až +3 

     chylomikrony 0 arb. j.   -3 až +3 

     lipoprotein a neg poz/neg 

 
 

►► Lipidové spektrum (LP) - zahrnuje analyty: 
 

TGL, CHOL celk, CHOL-HDL, CHOL-LDL, Klim.riz.index, vzhled séra 
5 ml srážlivé krve // Sarstedt – hnědá 
 
Odběr:  nalačno (nejlépe 12 hod.).  
Před odběrem vynechat alkohol na 2-3 dny a 24 hod před odběrem nejíst potraviny s vysokým obsahem 
cukrů a volných tuků. 
Stanovení ovlivňuje pohlaví, věk, dieta, menstruační cyklus. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod. 
Interference:  viz. jednotlivá vyšetření 
 
Dostupnost vyšetření: denně 
 

Referenční meze:  viz. jednotlivá vyšetření 

 

►► Glykemická křivka oGTT (orální glukózový toleranční test): 
 

1. odběr nalačno: kapilární krev - zkumavka se systémovým roztokem EKF 
                                                       Po odběru kapilární krve nutné důkladné promíchání vzorku!!! 
2. a 3. odběr po zátěži: venózní krev - 2,7 ml nesrážlivé krve // Sarstedt – žlutá Glucose 
 
 
Upozornění: Vyšetření pro ambulantní pacienty se musí objednat předem. 
 

Odběr: Lačnění před testem po dobu 8-12 hod., možno pít čistou vodu, 3 dny běžná strava bez omezení 
sacharidů, mírná fyzická námaha, 8 hodinový odpočinek na lůžku. 
 

Průběh vyšetřování: 

Nalačno se odebere vzorek kapilární krve; další vzorek krve se odebírá v 60. a 120. minutě po zátěži 
glukózou. 
Zátěž glukózou:  
pacient vypije 75 g glukózy  (u dětí nebo osob do 43 kg hmotnosti 1,75 g/kg ) rozpuštěné ve 250–300 ml 
vody během 5–10 minut; 
Během testu  fyzický klid, nepřijímat jiné potraviny a tekutiny s výjimkou čisté vody. 
 

                     Pro ambulantní pacienty: neopouštět prostor čekárny OKL !! (toaleta je součástí čekárny) 
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Transport: při teplotě 18 - 28°C, urychlený transport do laboratoře do 30 min 

Interference:  lipémie 

            léky: pralidoxim jodidu (PAM)- reaktivátor acetylcholinesterázy 
            jiné:alkohol, (hematokrit u kapilární krve), dieta 
 
Dostupnost vyšetření: pro ambulantní pacienty: pondělí, středa, pátek 
                                hospital. pacienti: každý den po domluvě. 

 

 Referenční meze Jednotky  

 oGTT (M+Ž):  2 hod po zátěži 75 g glukózy:  

  < 7,8 = vyloučení diabetu mmol/l 

  7,8 - 11,1 = porušená gluk. tolerance  

 

 > 11,1 = diabetes mellitus 
 
po 1 hod (hodnoceno jako náhodná glykémie): 
> 11,1  = diabetes mellitus 

 

 oGTT – těhotné:  na lačno: <5.1  

  1 hod po zátěži 75 g glukózy <10.0  

  2 hod po zátěži 75 g glukózy <8.5  

 
 
 
 
 
 

Primární vzorek: MOČ vzorek: MOČ 

 
UPOZORNĚNÍ pro sbíranou moč: 
Doporučené referenční meze pro sbíranou moč jsou vztaženy na sběr moče za 24 hod 
Laboratoř vydává výsledky v mmol/l  nebo mg/l, ale z lékařského hlediska je nutné vydanou hodnotu 
zohlednit reálnou diurézou pacienta. 

 
 

► Albumin v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: vyšetření Vyšetření se provádí v moči sbírané (12, 24 h),  
(lze provádět v první ranní moči nebo moči náhodné, ale má jen orientační význam – referenční meze jsou 
stanoveny pro denní diurézu – vhodnější stanovení ACR) 
Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, infekce močových cest, akutní onemocnění, po chirurgickém zákroku, 
těsně po příjmu tekutin 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: hematurie, kontaminace krví 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 - 100 let 

moč sbíraná 24 hod: 
fyziologické:             0 – 30 
mikroalbuminurie:  30 – 300 
albuminurie:            >300 

mg/24 hod 

 

*** viz  poznámka dále: PROTEINURIE 
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► Celková bílkovina v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: Vyšetření se provádí v moči sbírané (12, 24 h),  
(lze provádět v první ranní moči nebo moči náhodné, ale má jen orientační význam – referenční meze jsou 
stanoveny pro denní diurézu – vhodnější stanovení PCR) 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, 
  léky: amikacin, gentamycin, kanamycin, tobramycin 
  jiné: kontaminace sběrné nádoby (dezinf. prostředky). 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

0 - 100 let moč sbíraná 24 hod: 
0 – 0,15 

g/24 hod 

*** viz  poznámka níže: PROTEINURIE 
 

► Proteinurie  – PCR (protein kreatinine ratio) 
       ACR (albumin kreatinine ratio) 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení z nesbírané moči – vhodná je první ranní moč 

Kvantitativně proteinurie je v tomto případě vyjadřována jako poměr protein/kreatinin v moči  
(PCR-protein kreatinine ratio). 
Ještě vhodnější je vyjadřovat proteinurii jako poměr albumin/kreatinin v moči 
(ACR-albumin kreatinine ratio), který má nejvyšší výpovědní hodnotu. 
Vliv fyzické námahy, po chirurg. zákroku, akutním onemocnění 
 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: bakteriurie, hematurie, kontaminace konzervačními látkami 
 
Dostupnost: vyšetření: denně 

 

Věk: 0 – 100 let Referenční meze Jednotky 

Výpočet PCR M+Ž  fyziologicky < 15 mg/mmol 

(poměr  celk.bílkovina v moči v mg  /  
kreatinin v moči v mmol) 

  proteinurie 15 – 99  

   těžká proteinurie > 100  

Výpočet ACR M  fyziologicky   < 2,5 mg/mmol 

(poměr albumin v moči v mg / 
 kreatinin v moči v mmol) 

Ž    < 3,5  

M  mikroalbuminurie 2,6 – 29,9  

 Ž  3,6 – 29,9  

 M+Ž  proteinurie 30 – 69  

   těžká proteinurie > 70  

 
 

*** POZN.  „PROTEINURIE“ 
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování 
proteinurie: 
Při detekci i monitorování proteinurie je doporučováno její vyšetření ve vzorku (nejlépe první ranní, ale i jiné) 
nesbírané moči. Kvantitativně proteinurie je v tomto případě vyjadřována jako poměr protein/kreatinin 
v moči (PCR-protein kreatinine ratio). 
Ještě vhodnější je vyjadřovat proteinurii jako poměr albumin/kreatinin v moči (ACR-albumin 
kreatinine ratio), který má nejvyšší výpovědní hodnotu. 
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► Amyláza v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: Vhodnější je stanovení ve sbírané moči (2 hod nebo 24 hod sběr) 
             Pozor na kontaminaci potem a slinami!! 
 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: kyselá moč – není vhodná první ranní moč 

 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 - 100 let 0,9 – 7,6 μkat/l 

 
 

► Draslík v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení ve sbírané moči (nesbíraná + sérum – stanovení frakční exkrece).  
Vliv diurnální variace s max. kolem poledne a odpoledne. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 moč sbíraná 24 hod:  

 6 týdnů – 1 rok 15 – 40 mmol/24 hod 

 1 – 15 let 20 – 60  

15 – 100 let 35 – 80  

 FEK (frakční exkrece draslíku)  4 – 19 % 

 
 

► Fosfor v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení ve sbírané moči (24 hod), (nesbíraná + sérum – stanovení frakční exkrece).  
Vliv diurnální variace. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

  moč sbíraná 24 hod :  

 6 týdnů – 1 rok  2,01 – 10,4 mmol/24 hod 

 1 – 100 let 16,0 – 64,0  

 FEP (frakční exkrece anorg. fosforu)  5 – 20 % 
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► Glukóza v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení vhodné ve sbírané moči (6, 8, 12 24 hod), pozor na bakteriální kontaminaci!! 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru, moč skladujte v chladu. 
Interference: hematurie, bakteriurie 

  léky: Metronidazol 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

15 - 100 let 
moč sbíraná 24 hod: 

0,0 – 2,8 
mmol/24 hod 

 
 

► Hořčík v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení vhodné jen ve sbírané moči, (vhodné současné stanovení kreatininu pro výpočet poměru). 
Vzorek moče je nutné okyselit na pH 3 k zabránění precipitace solí hořčíku (10 – 20 ml 6M HCl do sběrné 
nádoby).     Před okyselením vzorku je nutné odlít moč na stanovení kreatininu. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po odběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

15 – 100 let moč sbíraná 24 hod:  

 
 

0,5 – 5  

(při <3 se zvyšuje riziko vzniku urolitiázy) 
mmol/24 hod 

Poměr Mg/Krea <0,2 mmol/mmol 

 
 

► Chloridy v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: Stanovení vhodné ve sbírané moči (v nesbírané + sérum – stanovení frakční exkrece).  
Vliv má dehydratace, zvracení, hypertermie, tělesné cvičení. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, diuretika 

 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 moč sbíraná 24 hod:  

 0 – 1 rok  2 - 10 mmol/24 hod 

 1 – 7 let 22 - 73  

 7 - 14 let 51 - 131  

 14 - 100 let 120 - 260  

 FECl (frakční exkrece chloridů)  0,6 – 1,8 % 
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► Kreatinin v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení ve sbírané moči (24 nebo 12 hod). Sběr do lahví bez konz. přísad.  
Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem bílkovin nebo větší fyzická zátěž, dehydratace. 
Nasbíranou moč dobře promíchejte, přesně změřte celý objem (uvést do žádanky), odeberte vzorek. Moč 
skladujte v chladu. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po ukončení sběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, diuretika,   
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 sbíraná moč 24 hod:  

 0 – 6 týdnů 0,6 – 0,6 mmol/24 hod 

 6 týdnů – 1 rok 0,2 – 1,5  

 1 – 6 let 1,0 – 4,2  

 6 – 15 let 1,5 – 13,0  

 15 – 100 let 8,8 – 13,3  

 
 
 
 

► Kyselina močová v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení je vhodnější ve sbírané moči. Sběr 24(12) hod.  
Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž a dieta s obsahem purinů. 
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. pH moče je nutné upravit na hodnotu vyšší než 8,0 (10 ml 5% NaOH 
do sběrné nádoby). 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 4 hod po ukončení sběru 

 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 sbíraná moč 24 hod:  

 0 - 100 let 1,5 – 4,5 mmol/24 hod 

 
 
 
 
 

► Osmolalita moče 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení obvykle ve sbírané moči, (v nesbírané + sérum – frakční osmolalita).  
Stanovení ovlivňuje pitný režim a cirkadiánní rytmy, katabolismus. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po ukončení sběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, diuretika 

 
Dostupnost vyšetření: denně 
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 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 0 - 6měs 50 - 550  

 6 měs - 1 rok 50 - 1160 mOsm/kg  

 1 - 19 let 50 - 1100  

 19 - 30 let 50 - 1028  

 30 - 40 let 50 - 970  

 40 - 50 let 50 - 912  

 50 - 60 let 50 - 854  

 60 - 100 let 50 - 796  

 FEosmol (frakční exkrece osmolality)  1,0 – 3,0 % 

 
 

► Sodík v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení ve sbírané moči. Sběr 3,8,12 nebo 24 hod (v nesbírané + sérum - frakční exkrece Na). 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, diuretika 

 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 sbíraná moč 24 hod:  

 0 – 6 měsíců 0 – 110 mmol/24 hod 

 6 m – 1 rok 10 – 30  

 1 - 7 let 20 - 60  

 7 - 15 let 50 – 120  

 15 – 100 let 120 - 220  

 FENa (frakční exkrece sodíku)  0,4 – 1,2 % 

 
 

► Urea  v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení obvykle ve sbírané moči. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: proteinová dieta a infuze aminokyselin, dehydratace. 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 sbíraná moč 24 hod:  

 0 – 1 týden 2,5 – 3,3 mmol/24 hod 

 1 t – 6 týdnů 10 – 17  

 6t – 1 rok 33 – 67  

 1 - 15 let 67 - 333  

 15 – 110 let 167 - 583  
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► Vápník  v moči 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovení obvykle ve sbírané moči, (vhodné současné stanovení kreatininu pro výpočet poměru) 
 (v nesbírané + sérum – stanovení frakční exkrece). 
Moč je nutné před odebráním vzorku okyselit pomocí 6 mol/l HCl ( 10-20ml do sběrné nádoby) na pH = 3,0. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: diuretika, alkalické pH moči 
 
Dostupnost vyšetření: denně 
 

 Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky 

 sbíraná moč 24 hod:  

 0 – 6 týdnů 0,0 – 1,5 mmol/24 hod 

 6 t – 1 rok 0,1 – 2,5  

 1 – 15 let 2,0 – 4,0  

 15 – 100 let 2,4 – 7,2  

 Poměr Ca/Krea <0,6 mmol/mmol 

 FECa (frakční exkrece vápníku)  1,0 – 5,0 % 

 
 
 

Soubory pro MOČ 

 
 

►► ELFO bílkovin v moči (elektroforéza–nativní)  - zahrnuje analyty: 

 
Albumin, A1 – globulin, A2 – globulin, Beta – globulin, Gama – globulin, Bence-Jonesova 
bílk., typ proteinurie 
plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr:  Nejlépe vzorek moči sbírané za 24 h, možné je i z moči jednorázové. 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 6 hod po odběru 

Interference: hematurie, bakteriurie, 
  terapie: amikacin, gentamycin, kanamycin, tobramycin 
  jiné: kontaminace sběrné nádoby (dezinf. prostředky). 
 
Dostupnost vyšetření: příjem denně, vyšetření dle počtu vzorků (1x až 2x týdně) 

 

 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky (arb.j.) 

             -  albumin 0 (arb.j.)  -3 až +3 

             -  Alfa1 globulin 0 (arb.j.)  -3 až +3 

             -  Alfa2 globulin 0 (arb.j.)  -3 až +3 

             -  beta globulin 0 (arb.j.)  -3 až +3 

             -  gama globulin 0 (arb.j.)  -3 až +3 

        - Bence-Jonesova bílkovina neg                   poz/neg 

 
 

►► Moč před a po transfuzi: 

plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
- podrobně viz dále Chem. vyš. Moče + sediment 
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►► Chemické vyšetření moče  - stanovují se analyty: 

 
glukóza, ketony, nitrity, celk. bílkovina, urobilinogen, pH, leukocyty, erytrocyty, bilirubin, 
specif. hmotnost. 
plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: Stanovuje se z jednorázové moče  
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 1 hod po odběru 

Interference: kontaminace čisticími prostředky, vysoká koncentrace kys. askorbové, expozice světlu, stará 
moč, sekundární bakteriální kontaminace, kontaminace menstruační krví 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky  

    U pH  5 - 6 (5 – 8,5) 

    U spec. váha 1,000 - 1,005 kg/m3 

    U proteiny neg arb. j. (neg. až 4+) 

    U glukóza neg arb. j. (neg. až 3+) 

    U ketony neg arb. j. (neg. až 4+) 

    U urobilinogen 0 - 1,6 μmol/l 

    U bilirubin neg arb. j. (neg. až 3+) 

    U krev neg arb. j. (neg. až 3+) 

    U nitrity neg poz/neg 

    U leukocyty neg arb. j. (neg. až 3+) 

 
 

►► Sediment moče - stanovují se analyty: 

 
Ery, leu, válce, bakterie, trichomonády, kvasinky, krystaly 
plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
Odběr: moč ze středního proudu.  - provádí se automaticky při chem. vyšetření moče 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 1 hod po odběru 

Interference: stará moč, sekundární bakteriální kontaminace, kontaminace menstruační krví 
 

Dostupnost vyšetření: denně 

 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky  

    MS ery neg arb. j. (- až 4+) 

    MS leuk neg arb. j. (- až 4+) 

    MS válce hyalinní neg arb. j. (- až 4+) 

    MS válce patol. neg arb. j. (- až 1+) 

    MS epit. ploché neg arb. j. (- až 4+) 

    MS epit. kulaté neg arb. j. (- až 4+) 

    MS krystaly 
(oxaláty, kys. močové, 
triplefosfát., cystin, drť…) 

neg 
text. hodnocení: 
přítomny, četné,  

velmi četné, záplava 

    MS bakterie neg arb. j. (- až 3+) 

    MS trich. vag. neg arb. j. (- až 4+) 

    MS kvasinky neg arb. j. (- až 1+) 

    MS hlen neg arb. j. (- až 1+) 

* ve výsledkové zprávě jsou uváděny pouze pozitivní nálezy 
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►► Chemické vyšetření moče–diagnostické proužky Diaphan  - stanovují se analyty: 

glukóza, ketony. 
plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovuje se z jednorázové moče 
Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 1 hod po odběru 

Interference:  kontaminace čisticími prostředky, vysoká koncentrace kys. askorbové, stará moč,  
 sekundární bakteriální kontaminace, kontaminace menstruační krví 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 
 
 

 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky  

- glukóza 
- ketony 

neg 
neg 

poz/neg 
poz/neg 

 
 

►► Moč-toxikologie  - stanovují se analyty: 

  
AMP - amfetamin MDMA - extáze 
BAR - barbituráty MTD - metadon 
BZO - benzodiazepiny MOP - morfin, opiáty 
COC - kokain THC - marihuana, hašiš 
MET - metamfetaminy (pervitin) TCA - tricyklická antidepresiva 

 
plná zkumavka moče // plast bez úpravy 
 
Odběr: stanovuje se z jednorázové moče 

Transport: při teplotě 18 - 28°C, příjem do 1 hod po odběru 

Interference: některé potraviny, stará moč 

  Léky: falešná pozitivita AMP – léky obsahující pseudoefedrin 
                        Subutex neovlivňuje výsledek MOP, 
                        Subutex, Prozac, Imovane neovlivňuje výsledek BZO a TCA. 
 
Dostupnost vyšetření: denně 

 

 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky  

      AMP – amfetaminy   neg. poz/neg 

      BAR – barbituráty   neg. poz/neg 

      BZO – benzodiazepiny   neg. poz/neg 

      COC – kokain neg. poz/neg 

MET – metamfetamin (pervitin) neg. poz/neg 

      MDMA – extáze neg. poz/neg 

      MTD – metadon neg poz/neg 

      MOP – morfin, opiáty neg. poz/neg 

      THC – marihuana, hašiš neg. poz/neg 

      TCA – tricykl. antidepresiva neg. poz/neg 
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Soubory pro JINÝ BIOLOGICKÝ MATERIÁL 

 

►► Likvor 

 
Základní vyšetření:  
cytologie –  FR komůrka: jaderné elementy (lymfocyty,ostatní leukocyty), erytrocyty 
  cytometricky: jaderné elementy (polymorfonukleáry PMN, mononukleáry MN) 

    
biochemická analýza - celk. bílkovina, glukóza, laktát 
 
minimálně 2 ml moku // plast bez úpravy 
 
Odběr: mozkomíšní mok – za aseptických podmínek, nutno zabránit bakteriální kontaminaci, sekundární 
kontaminací krví. Vliv místa a techniky odběru. 
Transport:  Ihned při teplotě 18 - 28°C, nutno zpracovat nejlépe do 1 hod. 
Interference: kontaminace krví, vliv časová prodleva 
 

Dostupnost vyšetření: pondělí až pátek pouze v rámci pracovní doby do 14:30 hod 

                                    (cytologii během pohotovostní služby zajišťuje OKB FN Bohunice) 

 

 Věk (M+Ž)  Referenční meze Jednotky  

 buněčné elementy  0 – 100 let 
10/3  

3  
počet/3 (FR komůrka objem 3 µl) 

počet v µl 

 celk.bílk.    0 - 1 rok 0,2 - 1,0 g/l 

  1 - 3 roky 0,1 - 0,5  

  3 - 15 let 0,1 - 0,32  

  15 - 100 let 0,13 - 0,45  

 glukóza  0 - 100 let 2,0 - 4,0 mmol/l 

 laktát  novorozenci 1,1 – 6,7 mmol/l 

  3 – 10 dnů 1,1 – 4,4  

  nad 10 dnů 1,1 – 2,8  

  dospělí 1,1 – 2,4  

 
 

►► Tekutitna- punktát: 

 
Lze vybrat z těchto vyšetření: urea, kreatinin, kys.močová, bilirubin, LD, AST, ALT, ALP, GMT, 
AMY, lipáza, Na, K, Cl, cholesterol, glukóza, celk. bílkovina, albumin, laktát, osmolalita, pH, 
cytologie (ery, leu, lym.) 
 
biochemie: 2 ml tekutiny // plast bez úpravy 
cytologie: 2 ml tekutiny //  Sarstedt – červená: plast s protisrážlivou úpravou EDTA 
pH: anaerobně do heparinizované kapiláry 
současný odběr: srážlivá krev // Sarstedt - hnědá 
 
Odběr: tělní tekutina – za aseptických podmínek, nutno zabránit bakteriální kontaminaci, sekundární 
kontaminací krví. Vliv místa a techniky odběru 

Transport:  Ihned při teplotě 18 - 28°C, nutno zpracovat nejlépe do 1 hod (max. do 3 hod)!! 
Interference: kontaminace krví, vliv časová prodleva 

 
Dostupnost: denně 
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 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky  

           celk. bílkovina 0 g/l 

               
pod 30 g/l = transsudát 

                    nad 30 g/l = exsudát 
 

            ostatní analyty           
URE,KRE,KM,BIL,AST,ALT,ALP,
GMT,AMY,LIP,NA,K,CL,CHOL, 
OSM,pH, ALB, laktát, LD 

nelze definovat 
Jednotky analytů v tekutině 
jsou shodné s jednotkami 
analytů v séru 

 
 

►► Stolice – okultní krváčení (OK): 

testovací souprava na OK – je nutné předem si vyzvednout specifickou zkumavku na OK 
 
Odběr: vzorek ze tří různých míst stolice (stačí množství, které ulpí na odběr. tyčince) 
Vliv menstruace, krvácení z hemoroidů, obtížné vyměšování (možnost tvorby rhagád), alkohol 
Transport: při teplotě 18 – 28°C do 2 hod, skladování v lednici max 7 dní. 
Interference: kontaminace stolice vodou, močí, čisticími prostředky 

  Léky: antikoagulans, ASA (vysadit 48h před odběrem) 
 
Dostupnost: denně 

 
 

 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky  

 neg neg/poz 

 
 

►► Stolice –  pH, mikroskopické vyšetření - vlákna, tuky, přítomnost dalších příměsí (leu, ery, 

paraziti): 

plastová odběrová nádobka s uzávěrem 
 
Odběr: vzorek stolice velikosti většího zrnka čočky, 3 dny předem vyvážená strava se zastoupením tří 
základních živin (sacharidy, tuky, bílkoviny – Schmidtova dieta) 
Transport: při teplotě 18 - 28°C do 2 hod., skladování v lednici.  
Interference: kontaminace stolice vodou, močí, čisticími prostředky 
 
Dostupnost: denně 

 

 Věk (M+Ž) 0 – 100 let: Referenční meze Jednotky  

 neg neg/poz 

 




